
TECKEN PÅ KOMMANDE 
AVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN 

”Flera indikatorer talar för att tillväxttakten kommer att mattas 
av mot slutet av året, bland annat lägre förväntningar bland 
tjänsteföretagen om ökad efterfrågan.”
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lITEN TIllVÄxTöKNING 
Almegas tjänsteindikator pekar på att tjänsteproduktionen kommer 
att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med föregående 
kvartal. Tillväxttakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent, och 
för tredje kvartalet pekar indikatorn på en lite högre takt. Däremot 
talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänste- 

sektorn kommer att mattas av mot slutet av året, främst minskade förväntningar bland tjänste-
företagen om ökad efterfrågan.
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Källa: Almega, KI-barometern, SCB, Macrobond

Tjänsteproduktionsindex kvartalsvis, kalenderkorrigerat (vänster skala)
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FORTSATT 
SYSSElSÄTTNINGSöKNING 
Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom 
den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under tredje kvartalet i 
år. Branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för 

större delen av uppgången medan företagstjänsterna har upphört att bidra till ökad syssel-
sättning, den bransch som tidigare bidragit starkast till sysselsättningsökningen inom tjänste-
sektorn.

PRISöKNINGSTAKTEN  
MATTAS AV
Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjäns-
ter förväntas mattas av under tredje kvartalet 2014. Det innebär att 
återhämtningen vi såg under första och andra kvartalet har stannat 

upp. En förklaring är att efterfrågan ser ut att ha försämrats för tjänsteföretagen under tredje 
kvartalet. Återhämtningen i omvärlden och därmed för Sveriges export tar längre tid än vän-
tat. Detta påverkar stora delar av tjänstesektorn, som bidrar till exporten. Detta tillsammans 
med en ökad internationell konkurrens är bidragande orsaker till den låga prisutvecklingen.

lÄS MER I DEN FUllSTÄNDIGA RAPPORTEN 
AlMEGAS TJÄNSTEINDIKATOR Q3 2014 PÅ 
almega.se



”Branscher 
som är orienterade 

mot hushållens konsum-
tion står för större delen av 
uppgången, medan före-
tagstjänsterna har upp-
hört att bidra till ökad 

sysselsättning.”
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